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ELŐTERJESZTÉS
Nagycenki Aranypatak Óvoda, mint köznevelési intézmény átszervezése
3. napirend
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése szerint 2013. január 1-től – az óvodai nevelés kivételével- az állam gondoskodik az
alapfeladatok ellátásáról.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében
gondoskodni az óvodai ellátásáról. Nagycenk településen a Nagycenki Aranypatak Óvoda
révén biztosítja az Önkormányzat az óvodai ellátást.
A képviselő-testület felé kezdeményezzük az intézmény átszervezését, mivel a 2019. április
1-jétől önálló intézményként működő Nagycenki Aranypatak Mini Bölcsőde összevonása
az óvodával átszervezéssel lehetséges, valamint pályázati támogatással, férőhely bővítés
valósul meg ( ez indikátor vállalás is volt, legalább 20 férőhellyel bővítjük az óvodába
felvehető gyermekek számát ) az Óvodában, ezért indokolt 2 szempontból is az intézmény
átszervezése.

Intézményátszervezés
Az Nkt. 4. § (értelmező rendelkezés) 11. pontja alapján intézményátszervezés minden olyan
fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak
bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
Az Nkt. 21. § (3) bekezdése szerint „A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai
alapdokumentuma tartalmazza:
az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét,
az intézmény típusát,
az intézmény feladatellátási helyét,
da.) székhelyét
db.) tagintézményeit
dc.) telephelyét

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot.
A fentiekből is látható, hogy megváltozna az intézmény neve, Nagycenki Aranypatak Óvoda
és Bölcsőde lenne, valamint többcélú intézmény lenne, hiszen óvoda és bölcsőde egyaránt.
Megváltozik a felvehető gyermeklétszám is, ezért az intézményátszervezés indokolt.
Az átszervezési eljárás lépései:
szándéknyilatkozat - elvi döntés
vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
döntés
intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása
nyilvántartások átvezetése

szándéknyilatkozat
Az Nkt. rendelkezéseiből következően a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, (elvi
döntést) a tervezett szándékáról.
A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény
létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről,
megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról.
Az Nkt. 83. § (3) bekezdés alapján a véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, és a szülői szervezet véleményét.

véleményeztetési eljárás
A vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához
rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének
napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A Kjt. 6. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett, megfelelő
szintű szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes
ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét. A tervezetet a döntés előtt legalább
tizenöt nappal meg kell küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.

döntés az átszervezésről
A véleményezési eljárást követően dönthet a képviselő-testület az intézmény átszervezéséről.
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus
hónapok kivételével – nevelési évben
óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
óvodai csoportot nem szervezhet át, és szüntethet meg,
óvoda feladatait nem változtathatja meg.
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban.

Április-, legkésőbb májusi képviselő-testületi ülésen a testületnek a döntését meg kell
hoznia. A döntést megelőzően a véleményeztetési eljárást le kell folytatni.
Az Nkt. egyeztetési kötelezettséget ír elő a köznevelési intézmény átszervezésekor.
E jogszabály 83. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó a köznevelési intézmény
átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4)
bekezdésben foglaltak véleményét.
Az Nkt. 83. § (4) bekezdése kimondja, hogy a fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt
ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék, az iskolaszék,
c) a szülői szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik
egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az
érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,

g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter,
h) a működtető önkormányzat véleményét.
Az előterjesztés megküldésre kerül a véleményezésre jogosultak részére. (Az
intézményben óvodaszék nem működik.)
Az átszervezés megvalósítását követően kialakított szervezeti struktúra:
Feladatellátási
helyek száma
(székhely,
tagintézmény,
telephely)
Nagycenki
Aranypatak
és Bölcsőde

Óvodai
csoportok száma

maximálisan
felvehető
gyereklétszám

Óvoda

székhely

4

100 fő

Nagycenki
Aranypatak Óvoda és
Bölcsőde

székhely

1

7 fő

Határozati javaslat:
………./2019.(….) önkormányzati határozata az intézmény átszervezéséről.
1./ Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát,
hogy a fenntartásában működő Nagycenki Aranypatak Óvodát átszervezi, a 3 csoportos
óvodát, 4 csoportos óvodává alakítja, illetve a Nagycenki Aranypatak Mini Bölcsőde
intézményt megszünteti, többcélú intézményként, Nagycenki Aranypatak Óvoda és Bölcsőde
intézményként működteti tovább 2019. szeptember 1-jétől.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja Nagycenki Aranypatak Óvoda + 25
fővel történő férőhely bővítését, tehát a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát négyben határozza meg.
3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a) a képviselő-testületi döntés meghozatalához szükséges véleményeztetési eljárás
lefolytatásáról gondoskodjon,
b) az intézményátszervezéssel összefüggő változásokra
Aranypatak Óvoda alapító okiratának módosítását készítse elő,

tekintettel

a Nagycenki

c) a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti létszámkeretének
megállapítására vonatkozó javaslat kidolgozásáról gondoskodjon, és szükség esetén
azt terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős:Csorba János polgármester

Nagycenk, 2019. március 21.

Csorba János
polgármester

